
N ázev lovecké metody „na plava-
nou“ je odvozen od plovoucího 
signalizátoru záběru, kterému se 

lidově říká splávek. Jeho hlavním účelem 
je zřetelně indikovat záběr ryby. Na mno-
ha místech soutěží rybáři v plavané ce-
loročně o co největší celkovou hmotnost 
ulovených ryb. Kvůli nezkrotnému apeti-
tu a plošnému rozšíření jsou loveny hlav-
ně zástupci skupiny bílých ryb, to znamená 
kaprovité ryby se stříbřitě bílým zabarve-
ním těla. Návštěvou závodu získáte inspira-
ci a zorientujete se v nepřeberném množ-
ství pomůcek.

Jak sestavit udici
Podle typu vody a lovené ryby použije-
me pro chytání na větší vzdálenost pruty 
s očky osazené smekacím navijákem (bo-
loňky, odhozové pruty). Pro příbřežní lov 
můžeme zvolit pruty bez oček (biče, dělič-
ky) opatřené velmi pružným amortizérem 
eliminujícím výpady ryby při jejím zdolá-
vání místo brzdy navijáku. Vhodné jsou 
malé a lehké navijáky, protože prut drží-
me v ruce. Používáme tenký kmenový vla-
sec, který na sobě nese splávek a vhodnou 
vyvažovací zátěž, která splávek stabilizu-
je. Zátěž také udržuje nástrahu ve zvole-
né hloubce. Na samém konci kmenového 
vlasce je rybářský háček nebo ještě tenčí 
návazec s háčkem.

Nástrahy a návnady
Všechny ryby včetně nedravých druhů vel-
mi rády přijímají potravu živočišného půvo-
du. Nejčastější nástrahou jsou proto drobní 
masní červi, patentky a žížaly lákající ryby 
k háčku také svým pohybem. Pro kaprovité 
druhy ryb lze úspěšně používat i rostlinné 
nástrahy (různá semena, pekařské výrobky, 
rozličná rybářská těsta). Při lovu dravých 
ryb na plavanou se používá živá rybička. 
Tento způsob lovu však dnes většina rybá-
řů nahrazuje aktivnějšími rybářskými tech-
nikami s používáním umělých nástrah. 
Pro přilákání ryb k nástraze na háčku se po-
užívají krmné směsi s obilným základem se 
spoustou nejrůznějších příchutí doplněné 
o živou složku. Házíme ji do lovného mís-
ta buď rukou, nebo za pomoci praku či jiné 
pomůcky. Přesnost krmení výrazně ovliv-
ňuje úspěšnost lovu. 
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Lov na plavanou

3 . díl

  Jdeme 
    na ryby

Lov ryb s pomocí  
splávku je jednou 
z nejrozšířenějších 
rybářských sport
ovních disciplín.

Jak se loví na plavanou 
v řece uvidíte 

ZDE!

www.abicko.cz/JakSeStatRybarem 

Všežravá plotice obecná je naší 
nejběžnější rybou a nejtypičtějším 
zástupcem skupiny bílých ryb. Žije 
v tekoucích i stojatých vodách a podle 
místa výskytu jich může být až několik 
set v jednom hejnu. Dožívají se až 18 let 
a dorůstají kolem 40 cm s průměrnou 
váhou 1 kg. jde o oblíbenou rybu při 
chytání na plavanou.

Plotice obecná – Rutilus rutilus


